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१. जिल्ला प्रशासन कार्ाालर् खोटङको पररचर् 

जिल्ला प्रशासन कार्ाालर् खोटाङले स्थानीर् प्रशासन ऐन, २०२८ िमोजिम जिल्लामा नागररकको 
िीउ र्नको शाजति सरुक्षा र जिल्लाजस्थि अतर् कार्ाालर्हरुसँग समतिर् गरी सािाितनक सेिा 
प्रिाह र र्िकास तनमााणको कार्ालाई सहि बनाइ र्िकास िथा सशुासन कार्म गरेको छ ।  

२. 2. जिल्ला प्रशासन कार्ाालर्को काम, किाव्र् र अतर्कार 
कार्ाालर्ले नेपाल सरकार कार्ार्िभािन तनर्मािली, २०७४ व्र्िस्था गरेको गहृ मतरालर्को 
अतर्कार क्षेरतभर रहेर काम, किाव्र् र अतर्कार िेहार्िमोजिम रहेको छ ।  

 संघ, प्रिेश र स्थानीर् िहहरुबीच समतिर् र सरुक्षा प्रबतर्,  

 अपरार् रोकथाम िथा तनर्तरण,  

 िैतनक रुपमा तनर्मानसुार नागररकिा िथा राहिानी र्ििरण,  

 हािहतिर्ार िथा खरखिाना,  

 सािाितनक सम्पतिको संरक्षण,  

 ििुाितर् र्िर्ाकलापको तनर्तरण,  

 लागूऔषर् तनर्तरण,  

 र्िपद् व्र्िस्थापन,  

 सीमा सरुक्षा,  

 अत्र्ािश्र्क िस्ि ुिथा सेिाको आपूतिा िथा बिार अनगुमन,  

 सरकारी सिारी सार्नको समजुचि प्रर्ोगको व्र्िस्था तमलाउने र  

 अतर् आकजस्मक सम्पूणा कार्ाहरु सम्पािन गिै आएको छ ।  

३. 2. तनकार्मा रहन ेकमाचारी संख्र्ा र कार्ा र्ििरण 

 

2.1 जिल्ला प्रशासन कार्ाालर्को स्िीकृि िरितिी िेरीि 

ि.सं. पि शे्रणी/िह सेिा समहु िरितिी संख्र्ा कै 

१ प्र.जि.अ. रा.प. प्रथम प्रशासन सा. प्रशासन १   

२ स.प्र.जि.अ. रा.प. दििीर् प्रशासन सा. प्रशासन १   

३ प्रशासकीर् अतर्कृि रा.प. ितृिर् प्रशासन सा. प्रशासन २   

४ ना.स.ु रा.प. अनं.प्रथम प्रशासन सा. प्रशासन ५   

५ लेखापाल रा.प. अनं.प्रथम प्रशासन लेखा १   

६ क.अ. रा.प. अनं.प्रथम र्िर्िर् - २   

७ खररिार रा.प. अनं.दििीर् प्रशासन सा. प्रशासन ३   

८ ह.स.चा. शे्रणी र्िर्हन - - १   

९ का.स. शे्रणी र्िर्हन - - ७   

िम्मा 23  
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2.2. जिल्ला प्रशासन कार्ाालर् खोटाङमा कार्ारि कमाचारीहरुको र्ििरण 

ि.सं. पि नाम थर शे्रणी/िह समूह फाटँ कै 

१ 
प्र.जि.अ. तमरलाल शमाा रा.प.दि प्रशासन का.प्र.   

२ 
स.प्र.जि.अ. सार्िरी खनाल पौडेल रा.प.ितृिर्  प्रशासन स.प्र.जि.अ. नागररकिा 

३ 
स.प्र.जि.अ. र्िकल शे्रष्ठ रा.प.ितृिर्  प्रशासन स.प्र.जि.अ. प्रशासन 

४ 
ना.स.ु तलला बहािरु र्ि.क. रा.प.अनं.प्रथम प्रशासन मदु्दा   

५ 
ना.स.ु सोम प्रसाि आचार्ा रा.प.अनं.प्रथम प्रशासन नागररकिा   

६ 
ना.स.ु तसिाराम आचार्ा रा.प.अनं.प्रथम प्रशासन नागररकिा   

७ क.अ. फतनतर राई रा.प.अनं.प्रथम प्रशासन रा.प.प.  रार्िर् पररचर् पर व्र्िस्थापन िफा  

८ 
सह-लेखापाल गणेश बहािरु खड्का रा.प.अनं.दििीर् लेखा लेखा   

९ 
खररिार समुन बास्िोला रा.प.अनं.दििीर् प्रशासन मदु्दा   

१० 
खररिार गोर्िति बस्नेि रा.प.अनं.दििीर् प्रशासन राहिानी   

११ 
खररिार ओसन िाि ुसिेुिी रा.प.अनं.दििीर् प्रशासन प्रशासन   

१२ 
ह.स.चा. केिार बहािरु शे्रष्ठ शे्रणी र्िर्हन प्रशासन का.प्र.   

१३ 
का.स. कृष्ण बहािरु भिेुल शे्रणी र्िर्हन प्रशासन राहिानी   

१४ 
का.स. लक्ष्मी प्रसाि आचार्ा शे्रणी र्िर्हन प्रशासन नागररकिा   

१५ 
का.स. लोक प्रसाि आचार्ा शे्रणी र्िर्हन प्रशासन प्रशासन   

१६ 
का.स. तिथाा िेिी आचार्ा शे्रणी र्िर्हन प्रशासन का.प्र.   

१७ 
का.स. केशि कट्िाल शे्रणी र्िर्हन प्रशासन प्रशासन   

१८ 
का.स. कोर्पलमजण आचार्ा शे्रणी र्िर्हन प्रशासन का.प्र.तनिास   
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3. जिल्ला प्रशासन कार्ाालर् खोटाङबाट प्रिान गररन ेसेिाको र्ििरण 

ि.स. काम लाग्न े सरकारी  िस्िरु सम्िजतर्ि  फाटँ गनुासो सनु्न े
अतर्कारी 

1 जिल्लामा शाजति सरुक्षा तनशलु्क प्रशासन फाँट प्र.जि.अ. 
2 र्िकास तनमााणको कार्ामा समतिर् िथा 

सहजिकरण 
तनशलु्क प्रशासन फाँट प्र.जि.अ. 

3 लागू औषर् तनर्तरण तनशलु्क प्रशासन फाँट प्र.जि.अ. 

4 अिैर् हतिर्ार ओसारपोसार तनर्तरण तनशलु्क प्रशासन फाँट प्र.जि.अ. 

5 सीमा क्षेरमा हनुे अपरातर्क गतिर्ितर् 
तनर्तरण 

तनशलु्क प्रशासन फाँट प्र.जि.अ. 

6 सरुक्षा तनकार्हरुको पररचालन िथा 
व्र्िस्थापन 

तनशलु्क प्रशासन फाँट प्र.जि.अ. 

7 अतर् अपरातर्क र्िर्ाकलापहरुको 
तनर्तरण 

तनशलु्क प्रशासन फाँट प्र.जि.अ. 

8 अतर् सरकारी िथा गैर सरकारी 
तनकार्हरुको समतिर् 

तनशलु्क प्रशासन फाँट प्र.जि.अ. 

9 संघीर्, प्रिेश र स्थानीर् िहहरुिीच 
समतिर् िथा सहकार्ा 

तनशलु्क प्रशासन फाँट प्र.जि.अ. 

10 अनगुमन िथा तनरीक्षण तनशलु्क प्रशासन फाँट प्र.जि.अ. 

11 िंशिको आर्ारमा नागररकिा पमाण–पर 

िारी गने  

रु.१० को र्टकट नागररकिा फाँट प्र.जि.अ. 

12  िैिार्हक अंतगकृि  रु.१० को र्टकट नागररकिा फाँट प्र.जि.अ. 

13 र्ििेशी बाब ु र नेपाली आमाबाट िजतमने 
सतिानले पाउने अंतगकृि नागररकिाको 
प्रमाण पर  

रु.१० को र्टकट नागररकिा फाँट प्र.जि.अ. 

14 अंतगकृि बाबकुा सतिानले पाउन े अंतगकृि 

नागररकिाको प्रमाण पर  

रु.१० को र्टकट नागररकिा फाँट प्र.जि.अ. 

15 कमाचारी  पररिारको  आर्ारमा  रु.१० को र्टकट नागररकिा फाँट प्र.जि.अ. 

16 अंतगकृि तसफाररस मार रु.१० को र्टकट नागररकिा फाँट प्र.जि.अ. 

17 नेपाली  नागररकिाको प्रमाण  पर  प्रतितलपी रु.१३ को र्टकट नागररकिा फाँट प्र.जि.अ. 

18 राहिानी  तसफाररस सामातर् रु.५००० िेखी 
१५००० सम्म 

राहिानी फाँट प्र.जि.अ. 

19 राहिानी  र्ििरण तन:शलु्क राहिानी फाँट प्र.जि.अ. 
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ि.स. काम लाग्न े सरकारी  िस्िरु सम्िजतर्ि  फाटँ गनुासो सनु्न े
अतर्कारी 

20 पिाउ पूिी, अनसुतर्ानको लातग म्र्ाि थप, 
अतभर्ोग ििाा, िर्ान, थनुछेक, साजक्ष 

िकपर, फैसला, फैसला कार्ाातिर्न 

लगाएिका कामहरु  

कानून िमोजिम हनुे मदु्धा प्र.जि.अ. 

21 ििाा रु.१०००।– प्रशासन फाँट प्र.जि.अ. 

22 नर्िकरण आजिन मसाति तभर आएमा 
रु.५००।– सो भतिा पतछ 

आएमा तनर्मानसुार थप 

शलु्क  

प्रशासन फाँट प्र.जि.अ. 

23 िनगनुासो  एिम ् जशकार्िहरु रु.१० को र्टकट प्रशासन फाँट प्र.जि.अ. 

24 नािा  प्रमाजणि  गने रु.१० को र्टकट प्रशासन फाँट प्र.जि.अ. 

25 िेलार्िी / भारिीर् पेतसनरहरुको  
नागररकिा िथा तसफाररस 

रु.१०को र्टकट प्रशासन फाँट प्र.जि.अ. 

26 चाररतरक प्रतििेिन सम्िजतर्  रु.१०को र्टकट प्रशासन फाँट प्र.जि.अ. 

27 नाम थर ििन फरक परेको तसफाररस  रु.१०को र्टकट प्रशासन फाँट प्र.जि.अ. 

28 आदििासी/िनिािी,ितलि,मरे्शी प्रमाजणि  रु.१०को र्टकट प्रशासन फाँट प्र.जि.अ. 

29 नािातलग  पररचर्  पर  सम्िजतर् रु.१०को र्टकट प्रशासन फाँट प्र.जि.अ. 

30 र्िष्फोटक पिाथा िथा रसार्न प्रर्ोग 

सम्िजतर् नर्ाँ तसफाररस  

रु.१०को र्टकट प्रशासन फाँट प्र.जि.अ. 

31 र्मापरु  र्मापरुी  सम्िजतर् रु.१०को र्टकट प्रशासन फाँट प्र.जि.अ. 

32 नामसारी  िथा  नर्ाँ  खररि  तसफाररस प्रत्रे्क िषाको आतथाक ऐन 

अनसुार 

प्रशासन फाँट प्र.जि.अ. 

33 नर्िकरण प्रत्रे्क िषाको आतथाक ऐन 

अनसुार 

प्रशासन फाँट प्र.जि.अ. 

34 र्िपद् व्र्िस्थापन (सचेिना/ पूिािर्ारी/ 
प्रतिकार्ा/ उद्दार/ राहि /पनुस्थाापना) 

तन:शलु्क प्रशासन फाँट प्र.जि.अ. 
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4. आ.ि. 207७/07८ को अर्ाबार्षाक अितर्मा प्रशासन शाखाबाट सम्पािन भएका मखु्र् मखु्र् 
कार्ाहरुको र्ििरण 

ि. .सं. कामहरु िम्मा 
१ पेतसन तसफाररस 34 

२ हािहतिर्ार नामसारी 0 

३ नािातलग पररचर् पर 25 

४ हािहतिर्ार नर्िकरण 8 

५ आदििासी िनिािी व्र्होरा प्रमाजणि 265 

६ ितलि िनिािी व्र्होरा प्रमाजणि 73 

७ सिारी सार्न अनमुिी (पास) 85 

८ कार्ाालर् प्रमखु िैठक 8 

९ दििस/उत्सि/समारोह 0 

१० मातसक प्रतििेिन 6 

 

5. शाजति सरुक्षा व्र्िस्थापन  

जिल्ला प्रशासन कार्ाालर् खोटाङले जिल्लाको शाजति सरुक्षा व्र्िस्थापन र जिल्ला भ्रमणमा आउन ुहनुे 
उच्च पिस्थ पिातर्कारीको आगमन अनसुार जिल्ला सरुक्षा सतमतिको तनर्तमि िथा आकजस्मक बैठक 
राजखएको छ । जिल्लाको शाजति सरुक्षालाई प्रभािकारी, र्ििसनीर् र व्र्िजस्थि बनाउने उदे्दश्र्ले 
अतिर जिल्ला सरुक्षा सतमतिको समतिर्ात्मक बैठक र्स अर्ाबार्षाक अितर्मा खोटाङ र सोलखुमु्ि ु
बीच िस्र्ो । जिल्ला सरुक्षा सतमतिको तनर्तमि िथा आकजस्मक बैठकले गरेका तनणार्हरुलाई ित्काल 
कार्ाातिर्न गने गररएको िथा मतरालर्बाट बेलाबेला शाजति सरुक्षा कार्म गने सतिभामा भएका 
पररपर, तनिेशनहरुलाई समेि ििारुकिाका साथ कार्ाातिर्न गने गररएकाले जिल्लाको समग्र शाजति 
सरुक्षाको अिस्था सामातर् रहेको अिस्था छ । आ.ि. 207७/07८ को अर्ाबार्षाक अितर्मा जिल्ला 
सरुक्षा सतमतिको बैठक 19 पटक बसी जिल्लाको शाजति सरुक्षा कार्म गने सतिभामा र्ितभन्न तनणार् 
गररएको र सबै सरुक्षा तनकार्हरुको समतिर् एिम ्सहकार्ामा जिल्ला सरुक्षा र्ोिना बनाई कार्ाातिर्न 
गररर्ो।  
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6. नागररकिा र्ििरण 

आ.ि. 207७/07८ को र्स अर्ाबार्षाक अर्िर्मा र्स कार्ाालर्ले 3543 िनालाई नागररकिा 
र्ििरण गरेको छ । नागररकिालाई नागररकको रािनैतिक अतर्कारसँग िोडेर हेने गररतछ । र्सैका 
आर्ारमा नागररकले राज्र्बाट प्रिान गररने र्ितभन्न सेिा सरु्िर्ा र अिसर समेि प्राप्त गिाछन ्। िसथा 
नागररकिाको अतभलेख बनाउने उदे्दश्र्ले जिल्ला प्रशासन कार्ाालर् खोटाङले नागररकिा प्राप्त गिाा 
नागररकले पेश गरेको अनसूुची फारामहरुलाई व्र्िजस्थि र सरुजक्षि राख्न ेगहृकार्ा शरुु गरेको छ ।  

र्ि.स. 2062 असार 5 गिे जिल्ला प्रशासन कार्ाालर् खोटाङमा आगिनी भइ सम्पूणा अतभलेख नष्ट 
भएकोले नागररकिाहरु हराएमा, झरुो भएमा, सम्बजतर्ि व्र्जक्तले तनिेिनका साथ पेश गरेका आिश्र्क 
कागिािहरुको आर्ारमा कार्ाालर्ले मागिमोजिम र अतभलेख भएकाहरुको हकमा अतभलेख िमोजिम 
नागररकिाको प्रतितलर्प र्ििरण गररएको छ ।  

6.1 जिल्ला प्रशासन कार्ाालर् खोटाङबाट आ.ि.207७/07८ को र्स अर्ाबार्षाक अितर्मा र्ििरण 
भएका नागररकिा 

(क) जिल्ला प्रशासन कार्ाालर्बाट िारी भएका नागररकिाको र्ििरण 

नर्ा ँनागररकिा प्रतितलर्प नागरीकिा िैिार्हक 
अंतगकृि 

िम्मा 
 
 
 

कै 
मर्हला परुूष िम्मा मर्हला परुुष िम्मा 

1194 1355 2549 413 518 994 0 3543  

 

(ख) इलाका प्रशासन कार्ाालर् खोटाङ बिार बाट िारी भएका नागररकिाको र्ििरण 

नर्ा ँनागररकिा प्रतितलर्प नागरीकिा िैिार्हक 
अंतगकृि 

िम्मा 
 
 
 

कै 
मर्हला परुूष िम्मा मर्हला परुुष िम्मा 

451 591 1042 76 115 191 0 1233  
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(ग) इलाका प्रशासन कार्ाालर् , ऐसेलखुका  खोटाङ बाट िारी भएका नागररकिाको र्ििरण 

नर्ा ँनागररकिा प्रतितलर्प नागरीकिा िैिार्हक 
अंतगकृि 

िम्मा 
 
 
 

कै 
मर्हला परुूष िम्मा मर्हला परुुष िम्मा 

109 120 229 19 29 48 0 277  

 

7. राहिानी र्ििरण 

राहिानी बनाउनका लातग प्राप्त तनिेिनहरु जिल्ला प्रशासन कार्ाालर्ले आफ्नो कार्ाालर्मा िम्मा गरेर 
राहिानी र्िभागमा पठाउने गरेको छ । र्सरी िम्मा गररएका राहिानीहरु मर्हनामा २ पटक पठाउन े
गररएको छ । राहिानी िर्ार भएर आएपतछ SMS माफा ि सम्िजतर्ि खबर गने प्रणाली र्िकास गरी 
र्ििरणको कार्ालाई सहि िनाइएको छ । र्ििरण गररएको राहिानीहरुको र्िद्यतुिर् अतभलेख 
कार्ाालर्ले राख्न ेगरेको छ ।  

आ.ि 207७/07८ को अर्ाबार्षाक अितर्मा जिल्ला प्रशासन कार्ाालर् खोटाङबाट राहिानी र्ििरणको 
र्ििरण  

कार्ाालर्बाट र्ििररि राहिानी संख्र्ा रिू तसफाररस संख्र्ा िम्मा 
मर्हला परुुष िम्मा मर्हला परुुष िम्मा 
94 184 278 156 321 477 755 

 

8. मदु्दा फैसला िथा गनुासो व्र्िस्थापन 

जिल्ला प्रशासन कार्ाालर्लाई अर्ातर्ार्र्क तनकार्को रुपमा र्ितभन्न ऐन, कानूनमा आिद्ध रही कार्ा 
गना नेपाल सरकारले जिम्मेिारी दिएको छ । िोर्कएको कानून र रािपरमा प्रकाजशि सूचना समेिलाई 
आर्ार मानी र्स कार्ाालर्ले जिल्लामा घटेका हािहतिर्ार, अखाद्य िस्िहुरु, कालो बिारी, सिारी 
िघुाटना, ििुा, केही सािाितनक अपरार्, सािाितनक स्थलमा अभर व्र्िहार, सािाितनक शाजति र्िरुद्धको 
कसूर, सािाितनक नैतिकिा र्िरुद्धको कसूर िस्िा फौििारी अपरार् सम्ितर्ी मदु्दा ििाा र सोको 
फछर्ौट सम्ितर्ी कार्ा गररएको छ । र्सको अलािा शाजति सरुक्षा सम्ितर्ी गनुासा िथा उिरुीहरुको 
समेि समर्मा नै सनुिुाई गरी तनकासा दिने काम गरेको छ । आ.ि 207७/07८ को अर्ाबार्षाक 
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अितर्मा र्स कार्ाालर्मा ििाा हनु आएका र फछर्ौट भएका मदु्दाहरुको र्ििरण तनम्नानसुार रहेको 
छ । 

क) फैसला िथा गनुासो सम्बतर्ी र्ििरण  

qm=;+= d'4f lzif{s cNof 

अल्या 
फैसला 

goFf 

btf{ 
km};nf jfFls s}lkmot 

१ xftxltof/ v/vhgf        

२ sfnf]ahf/L  २ १     

३ ;fj{hlgs :yndf ceb| Jojxf/  ३७ २१ ११ १ १०  

४ h'jftf; tyf ;6\6f jflh १  २ १ १  

५ सार्वजनिक उपद्रयाांइ २ २     

६ 3/kfn'jf tyf ;fd'bflos kz'nfO{ lgb{oL 

lgd{tfk"j{s df/]sf]  

१      

७ जम्ााः ४३ २४ १३ २ ११  

 
ख) आ.ि 207७/07८ को अर्ाबार्षाक अितर्मा ठाडो उिरुी, गनुासो िथा सिारी क्षतिपतुिा 

सम्बजतर् र्ििरण 

ि.सं. जशषाक ििाा संख्र्ा कार्ाातिर्न संख्र्ा कैर्फर्ि 
१ ठाडो उिरुी ५१ ५१  
२ सिारी िघुाटना क्षतिपतुिा  ४ ४  
 

9. र्िपद् व्र्िस्थापन 

प्राकृतिक र्िपजिको र्हसािले खोटाङ जिल्ला िोजखमर्कु्त जिल्लामा पिाछ । र्स जिल्लामा िेजखन े
प्रमखु प्रकोपितर् समस्र्ाहरु बाढी, पर्हरो, आगोलागी, चट्याङ, हरुीििास आदि रहेका छन ् । 
जिल्लामा हनु सक्ने र्िपिबाट हनुे क्षतिलाई तरू्तनकरण गना िथा आगामी दिनमा आउन सक्ने र्िपद्को 
सामना गना र्स जिल्लामा जिल्ला र्िपद् व्र्िस्थापन सतमति रहेको छ । सतमतिबाट जिल्ला स्िरीर् 
र्िपद् प्रतिकार्ा र्ोिना िर्ार गरी कार्ाातिर्नमा ल्र्ाइएको छ । र्िपद्कार्ामा संलग्न सरकारी िथा 
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गैरसरकारी तनकार्हरुको सम्पका  नम्िर र र्िपद् तनर्तरणका सामाग्रीहरुको र्ििरण राजखएको छ । 
स्थानीर् िहहरुसँग समेि र्िपद् व्र्िस्थापनका गतिर्ितर्हरुलाई सहकार्ाको रुपमा अगातड बढाउन 
स्थानीर् िहका प्रमखु िथा प्रमखु प्रशासकीर् अतर्कृि समेिको सहभातगिामा र्िपद् व्र्िस्थापन 
सतमतिको बैठक हालसम्म २ पटक पटक िसेको छ । स्थानीर् िहमा र्िपद् व्र्िस्थापनका लातग 
आिश्र्क कोष खडा गना िथा र्िपद्को िोजखम तरू्तनकरण र क्षमिा अतभबरृ्द्ध समेिका कार्ािम गना 
उक्त सतमतिले तसफाररस गरेको छ ।  
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र्स कार्ाालर्को कार्ासञ्चालन कोष र्िर्िर् (ख६ खािा) बाट गि आ.ि.मा भएको आम्िानी र खचाको 
र्ििरण तनम्नानसुार रहेको छ ।  

l;=g+= ljj/)f 
ut jif{sf] 

df}Hbft 

o; jif{sf] 

cfo 
hDdf cfo 

 o; aif{sf] 

vr{ 
af+sL 

1 
dfl^sf]/] v]n 

d}bfg 
100000.00  100000.00  100000.00 

2 ljljw vr{ lzif{s 34331.32  34331.32  34331.32 

3 
åGå lk*Lt ljwjf 

eQf 
21900.00  21900.00  21900.00 

4 

åGå lkl*t #/ 

kms{g cfly{s 

;xfotf 

5000.00  5000  5000 

5 k|lzIffyL{ ;DaGwL 500.00  500  500 

6 

dWo] kxf*L 

nf]sdfu{ d'cJhf 

ljt/)f 

390274.65  390274.65  390274.65 

7 h:tf kftf vl/b 304962.80  304962.80  304962.80 

8 
b}jL k|sf]k p$f/ 

sf]if 
885000.00  304000.00  581000.00 

9 

j}b]lzs /f]huf/ 

d[ts Ifltk"tL{ 

;jf/L b'#{^gf 

;d]t 

5693806.08 464437.95 6158244.03 964391.22 5193582.81 

10 
;"rgfsf] xs 

;DaGwL sfo{qmd 
26250.00 216650.00 26250.00  26250.00 

 उपचार खचव  216650.00 216650.00 216650.00 216650.00 

11 

g]kfn ljw't 

k|flws/)f d'cfAhf 

/sd 

2000.00  2000.00  2000.00 

12 
lzIff ljsf; tyf 

;dGjo O{sfO{ 
254722.66  254722.66  254722.66 

13 
;jf/L b'#{^gf 

d[ts 
 100000.00 100000.00 100000.00  

14 
e'sDk ;'/Iff 

lbj;  
15000.00     

15 n}lu+s lx+;f 50000.00  50000.00  50000.00 

  hDdf 7627516 
997738 7812604 1281041 7024943 
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10. जितसी सामग्री तललाम िथा व्र्िस्थापन 

र्स कार्ाालर्को जितसी र्किािमा आम्िानी बातर्एका जितसी सामान उपर्ोगहीन िथा औजचत्र् िथा 
जितसी तनरीक्षण प्रतििेिनको आर्ारमा आतथाक कार्ार्ितर् ऐन, 2055 को िफा 28 र आतथाक 
कार्ार्ितर् तनर्मािली, 2064 को बमोजिम जितसी तनरीक्षण सतमतिको तमति २०७७।०४।२० को 
प्रतििेिनमा तललामी गनुापने भनी िोर्कएका जितसी सामग्री रु. ४०¸०००।- रािि आम्िानी बांर्ी 
तमति २०७७।०५।२६ मा तललाम र्ििी गररएको ।  

11. प्रशासतनक गतिर्ितर् 

जिल्लामा समग्र शाजति सरुक्षा लगार्ि र्िजशष्ट व्र्जक्तहरुको आिागमनमा सरुक्षा व्र्िस्थापन सम्ितर्ी 
पराचार, सरकारी सिारी सार्नहरुको सञ्चालन अनमुति, पेतसनरहरुको पाररिाररक र्ििरण, व्र्होरा 
प्रमाजणि, नािालक पररचर्पर, परपतरका ििाा, सािाितनक खररि कार्ा, हािहतिर्ार नामसारी िथा 
नर्िकरण, जिल्लाजस्थि सरकारी कार्ाालर्हरुको अनगुमन िथा तनरीक्षण, मातसक रुपमा कार्ाालर् 
प्रमखुहरुको बैठक लगार्ि कार्ाालर्को आतिररक प्रशासन सञ्चालन सम्ितर्ी कार्ा प्रशासन शाखाबाट 
सम्पािन गरेको छ ।  

12. लागूऔषर् तनर्तरण 

जिल्लामा लागूऔषर् तनर्तरण गरी नागररकलाई कुलिबाट बचाइ असल नागररक बनाउन ु जिल्ला 
प्रशासन कार्ाालर्को एक प्रमखु िार्र्त्ि हो ।सामिुार्र्क प्रहरी कार्ािम माफा ि लागूऔषर् तनर्तरणका 
गतिर्ितर्लाई िल्लो िहसम्म चेिनामूलक ििरले परु्ााउन ुिनपथ प्रहरीलाई आिश्र्क सहर्ोग परु्ााएको 
छ । साथै र्स जिल्लामा लागूऔषर् तनर्तरण गने तसलजशलामा र्स आ.ि. २०७७।०७८ को 
अर्ाबार्षाक अितर्मा कररि १४६२ गाँिाको बोटहरु नष्ट गरेको छ ।  

13. बिार अनगुमन 

जिल्लामा रहेको मखु्र् मखु्र् बिारहरु जिल्ला प्रशासन कार्ाालर्, स्थानीर् िह, घरेल ुिथा साना उद्योग 
र्िकास कार्ाालर्, करिािा सेिा कार्ाालर् आदिको सहकार्ा िथा समतिर्मा संर्कु्त बिार अनगुमन 
मातसक रुपमा गने गरेको छ । अनगुमनको िममा भेर्टएको म्र्ाि नाघेको िस्िहुरुलाई नष्ट गने, 
अखाद्य िस्ि ुर रङ प्रर्ोग गरी खाद्य िस्ि ुर्िर्ि र्ििरण नगना तनिेशन दिन,े आ-आफ्न व्र्िसार्ीक 
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फमाहरु ििाा गरी सञ्चालन गना, म्र्ाि सर्कएको अिस्थामा नर्िकरण गरेर र प्रचतलि काननुको पालना 
गरेर मारै व्र्िसार् सञ्चालन गना/गराउन सझुाि दिइएको छ । 

 बिार अनगुमनका िममा फेला परेका गणुस्िरहीन सामग्रीहरु नष्ट गरी आगामी दिनहरुमा 
त्र्स्िा सामग्रीहरुको कारोबार नगना व्र्ापारीहरुलाई सचेि बनाइएको छ । र्ी बाहेक अतर् समर्मा 
समेि बिार अनगुमन गररएको  

 

14. समतिर् िथा सहकार्ा  

कार्ाालर्ले र्स जिल्लामा शाजति सरुक्षा व्र्िस्थापन गनुाको साथसाथै र्िकास तनमााण िथा अतर् 
आिश्र्क कार्ाहरुमा र्ितभन्न संघीर् कार्ाालर्, प्रािेजशक कार्ाालर्, स्थानीर् तनकार्, संस्थानहरु, सरुक्षा 
तनकार्हरु, सञ्चारकमी, रािनीतिक िल, नागररक, िरु्द्धजििी लगार्ि सम्पूणा सरकारी िथा गैरसरकारी 
संघ संस्थाहरसँग समतिर् िथा सहकार्ा गरेको छ । 

 

15. अनगुमन िथा तनरीक्षण 

जिल्ला प्रशासन कार्ाालर्ले जिल्ला जस्थि कार्ाालर्हरुले आ-आफ्नो कार्ाातर्कार तभर रहेर जिल्लामा 
सशुासन कार्म गने उदे्दश्र्ले काम गरेका छन ्िा छैनन ्भनेर अनगुमन गररएको तथर्ो । िसमा 
िैतनक कार्ा सञ्चालनको अिस्था, समर्को पालना, नागररक िडापरको प्रर्ोग, स्पष्ट नक्साङ्कन सर्हिको 
कोठा नं., मािहिको कमाचारीलाई अतर्कार प्रत्र्ार्ोिन, डे्रस कोडको पालना, िेिसाइड, गनुासो पेर्टका 
िथा गनुासो सनेु्न अतर्कारी, सूचना पाटीको प्रर्ोग, खानेपानी िथा सरसफाइको अिस्था, सहार्िा कक्षा 
व्र्िस्थापन, मािहािक कार्ाालर् िा सेिा केतरहरुको तनरीक्षण िथा अनगुमन, र्ोिना सञ्चालन िथा 
व्र्िस्थापन, आतथाक अनशुासन कार्म, शाजति सरुक्षा व्र्िस्थापन, अपरार् तनर्तरण, सिृनजशल 
कार्ाहरु लगार्ि रहेको छन ्।  

 

 

 



14 
 

प्रमखु जिल्ला अतर्कारीबाट अनगुमन गररएको सरुक्षा तनकार्हरु 

ि.स. सरुक्षा तनकार् अनगुमन िथा तनरीक्षण 
तमति 

भेर्टएको कुराहरु सझुाि िथा तनिेशन कैर्फर्ि 

1 

जिल्ला प्रहरी कार्ाालर् २०७७.०६.२९ 

तनर्तमिरुपमा 
सर्िर्िापूिाक 
जिम्मेिारी पूरा 
गरररहेको ।  

जिल्लामा शाजति 
सरुक्षा र अमनचर्न 
कार्म गना अझै 
लातगपरेर सेिा गना 
तनिेशन दिइएको ।  

 

2 सशस्त्र प्रहरी िल नेपाल 
हलेसी गलु्म 

2077.05.17 ¸¸ ¸¸  

3 इलाका प्रहरी कार्ाालर् 
हलेसी 

2077.05.19 
¸¸ ¸¸  

४ प्रहरी चौकी च्र्ाजस्मटार 2077.05.19 ¸¸ ¸¸  

५ प्रहरी चौकी ननुथला 2077.05.27 ¸¸ ¸¸  

६ प्रहरी चौकी बईुपा 2077.05.27 ¸¸ ¸¸  

७ प्रहरी चौकी तर्िङु 2077.06.29 ¸¸ ¸¸  

८ प्रहरी चौकी अखौले 2077.05.27 ¸¸ ¸¸  

९ प्रहरी चौकी ितुछाम 2077.04.21 ¸¸ ¸¸  

10 प्रहरी चौकी िालखका  2077.06.19 ¸¸ ¸¸  

11 प्रहरी चौकी िाल्पा 2077.06.19 ¸¸ ¸¸  

१२ प्रहरी चौकी हरमटार 2077.0८.०५ ¸¸ ¸¸  

१३ जिल्ला प्रहरी कार्ाालर् २०७७.०९.१७ ¸¸ ¸¸  
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प्रमखु जिल्ला अतर्कारीबाट अनगुमन गररएको अतर् कार्ाालर्हरु 

ि.स. कार्ाालर् अनगुमन िथा 
तनरीक्षण तमति 

भेर्टएको 
कुराहरु 

सझुाि िथा तनिेशन कैर्फर्ि 

1 

मालपोि कार्ाालर्, 
खोटाङ 

2077.06.12 

तनर्तमि सेिा 
प्रिान भैरहेको  

सेिाग्राहीलाई अझै तछटो, छररिो र 
पारिजशा िररकाले सेिा प्रिाह गना 
तनिेशन ।  

 

२ कोष िथा लेखा 
तनर्तरक 
कार्ाालर्, 

2077.06.02 
,, अझै तछटो, छररिो र पारिजशा 

िररकाले 

 

३ रार्िर् पनुतनमााण 
प्रातर्करण, खोटाङ 

2077.06.19 
,, तछटो, छररिो िथा िीगो र्िकास 

तनमाणाका लागी तनिेशन ।  

 

४ कारागार कार्ाालर्, 
खोटाङ 

2077.05.18 
,, उजचि व्र्िस्थापन िथा सरुक्षा 

सिका िाको लागी तनिेशन ।  

 

५ कारागार कार्ाालर्, 
खोटाङ 

2077.0९. 
,, कारागार सरुक्षा िथा आिश्र्क 

व्र्िस्थापनका लागी तनिेशन । 

 

16. रािस्ि संकलन 

र्स कार्ाालर्ले शाजति सरुक्षा कार्म गना िथा काननुी शासनको प्रत्र्ाभतूि दिन ििाा भएका मदु्दा 
मातमलाहरुको तछटो छररिो रुपमा सनुिुाइ िथा फैसला गरेको छ । मदु्दा मातमला फैसला गने िममा 
तलइने र्रौटी िथा िररिानाका साथै राहिानी र्ििरण, परपतरका ििाा, संघसंस्था ििाा, नर्िकरण र 
हािहतिर्ार ििाा र नर्िकरण िथा नामसारीबाट आ.ि. 207७/07८ को अर्ाबार्षाक अितर्मा 
संकतलि रािि र्ििरण तनम्नानसुार रहेको छ ।  

संकेि नं र्ििरण रािि रकम कैर्फर्ि 

१४२१२ सरकारी सम्पिीको र्ििीबाट प्राप्त रकम 40000.00   

१४२२७ राहिानी शलु्क 475000.00   

१४२२९ अतर् प्रशासतनक सेिा शलु्क 1000.00   

१४२५१ कम्पनी रजिषे्टशन िस्िरु 42750.00   

14257 हािहतिर्ारको इिाििपर िस्िरु 2400.00  

१४३१२ प्रशासतनक िण्ड िररिाना र िफि 8300.00   

  िम्मा 569450.00   
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धरौटी 
1=cfDbfgL   

1=01 ut cf=j= ;Ddsf] lhDd]bf/L 4492536.22 
o; अर्धिसम्df hDdf ePsf] w/f}^L 75000.00 

hDdf 4567536.22 

2= vr{  

o; cf=j=df ;b/:ofxf ePsf] w/f}^L  

o; cf=j=df lkmtf{ ePsf] w/f}^L 270617.00 

hDdf 270617.00 

w/f}l^ afsL  4296919.22 

 

17. आ.ि. 207७/07८ को अर्ाबार्षाक अर्िर्मा कार्ाालर्बाट भएको आम्िानी खचाको र्ििरण 

ि.स. र्ििरण तबतनर्ोजिि रकम रु खचा रकम रु. खचा प्रतिशि कैर्फर्ि 

1 चाल ुखचा 14303000.00 3141112.13 22.66  

2 पुजँिगि खचा 700000.00 239655.00 34.24  

  िम्मा 15003000 3380767.13 56.9  

बिेट उपजशषाक नं. 314920133 (चाल)ु 

खचा संकेि नं. खचा जशषाक 
िम्मा र्ितनर्ोजिि 

बिेट रु. िम्मा तनकासा रु. िम्मा खचा रु. बिेट बाकँी 

21111 पाररश्रतमक कमााचरी 7364000.00 190816.13 190816.13 545383.87 

21121 पोशाक 150000.00   150000.00 

21131 स्थानीर् भिा  508000.00 107940.00 107940.00 400060.00 

21132 महंगी भिा 360000.00 76000.00 76000.00 284000.00 

21134 कमाचरी िैठक भिा 85000.00 28500.00 28500.00 56500.00 

21139 अतर् भिा 30000.00 10000.00 10000.00 20000.00 

22212 र्ोगिानमा आर्ाररि तनिजृिभरण कोष    15000.00 

21213 र्ोग्िानमा आर्ाररि र्िमा कोष 72000.00 12800.00 12800.00 59200.00 

22111 पानी िथा र्ििलुी 216000.00 20990.00  195010.00 

22112 संचार महसलु 168000.00 38000.00  130000.00 
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22212 इतर्न (कार्ाालर् प्रर्ोिन) 446000.00 61456.00  384544.00 

22213 सिारी सार्न ममाि खचा 275000.00   275000.00 

22214 र्िमा िथा नर्िकरण खचा 30000.00 30000.00  0 

22221 

मेजशनरी िथा औिार ममाि सम्भार िथा 
सञ्चालन खचा 120000.00 32035.00  87965.00 

22231 तनतमाि सािाितनक सम्पतिको ममाि सम्भार 150000.00   150000.00 

22311 मसलति िथा कार्ाालर् सामाग्री 600000.00 105105.00  494895.00 

22315 पतरका, छपाई िथा सूचना प्रकाशन 100000.00   100000.00 

22419 अतर् सेिा शलु्क 2269000.00 583690.00  1685310.00 

22511 कार्ािम खचा 1500000.00   1500000.00 

22529 र्िर्िर् कार्ािम खचा 183000.00   183000.00 

22611 अनगुमन,मलु्र्ांकन खचा 492000.00 153300.00  338700.00 

22612 भ्रमण खचा  250000.00 16250.00  233750.00 

22711 र्िर्िर् खचा  250000.00 54630.00  195370.00 

27111 सामाजिक सरुक्षा 20000.00   200000.00 

 

बिेट उपजशषाक नं. 314920114 

खचा संकेि 
नं. खचा जशषाक 

िम्मा  

र्ितनर्ोजिि 
बिेट 

िम्मा 
तनकासा 

िम्मा 
खचा बिेट बाकँी 

31122 मेजशनरी औिार 

300000.0
0 200105.00  99895.00 

31123 फतनाचर िथा र्फक्चर 

300000.0
0 395500.00  

260450.0
0 

31171 

पूजँिगि सरु्ार खचा सािाितनक 
तनमााण 

100000.0
0 0  

100000.0
0 
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18. कारागार व्र्िस्थापन 

प्रमखु जिल्ला अतर्कारीको प्रत्र्क्ष रेखिेख र तनगरानीमा रहने कारागार कार्ाालर् दिके्तलमा रहेको कैिी बतिीहरु र 
थनुिुाको र्ििरण तनम्नानसुार रहेको छ ।  

18.1 आ.ि. २०७७/०७८ को र्स अर्िर्मा कार्म ितिी संख्र्ा 
तस.
नं. 

र्ििरण कैदि थनुिुा कुल िम्मा कैर्फर्ि 

परुुष मर्हला िम्मा परुुष मर्हला िम्मा  आजश्रि 
ना. १ 

१ किाव्र् ज्र्ान 39 3 42 8         1 9 48  

२ ििरिस्िी करणी 31 - 31 5 - 5 36  

3 हाडनािामा ि.ि.क. 9 - 9 3 - 3 12  

4 हाडनािामा ि.ि.क. ज्र्ा.मा.उ. 1 - 1 - - - 1  

5 क. ज्र्ान ि.ि.क. चोरी 1 - 1 - - - 1  

6 खनु डाँका 3 - 3 - - - 3  

7 डाँका 1 - 1 - - - 1  

8 नकििनी चोरी 2 - 2 - - - 2  

9 लागू औषर् 5 - 5 - - - 5  

10 ि.ि.क. उद्योग 7 - 7 2 - 2 9  

11 ज्र्ान माने उद्योग 7 - 7 4 - 4 11  

12 बह ुर्ििाह - - - 1 - 1 1  

13 सिारी ज्र्ान 4 - 4 1 - 1 5  

14 अपहरण गरी शररर बतर्क तलई 
ि.क. 

1 - 1 - - - 1  

15 हािहतिर्ार खरखिना 1 - 1 - - - 1  

16 नागररकिा र्किे 1 - 1 - - - 1  

17 सािाितनक स्थलमा अभर व्र्िहार 
गरेको 

- - - 1 - 1 1  

18 लाग ुऔषर् र चोरी 1 - 1 - - - 1  

19 लाग ुऔषर् र ि.क. 1 - 1 - - - 1  

20 क.ज्र्ान र डाँका - - - 1 - 1 1  

21 मानि िेचतबखन िथा ओसार पसार 2 - 2 - - - 2  

22 किाव्र् ज्र्ान र डाँका - - - 1 - 1 1  

23 कल िाइपास - -  - - - -  

24 अपरातर्क उपरि (आगो लगाएको) 1 - 1 - - - 1  

25 ठगी र्किे 1 - 1 - - - 1  

िम्मा ११९ ४ १२३ २८ १ २९ १५१ १ 
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18.2 आ.ि. २०७७/०७८ को र्स अर्िर्मा छुटेको ितिी संख्र्ा 

तस.नं. र्ििरण कैदि थनुिुा कुल 
िम्मा 

कैर्फर्ि 

परुुष मर्हला िम्मा परुुष मर्हला िम्मा   

१ किाव्र् ज्र्ान 2 - 2 1 - 1 3  

२ ि.ि.क. 1 - 1 2 - 2 2  

3 हाडनािामा ि.क. उद्योग - - - 1 - 1 1  

4 ि.क. र चोरी 1 - 1 - - - 1  

5 चोरी 1 - 1 - - - -  

६ डाँका - - - - - - -  

7 नकििनी चोरी - - - - - - -  

8 लागू औषर् - - - - - - -  

9 ि.ि.क. उद्योग 1 - 1 - - - 1  

10 ज्र्ान माने उद्योग - - - 1 - 1 1  

11 सिारी ज्र्ान 1 - 1  -  1  

12 अपहरण गरी शररर बतर्क - - - - - - -  

13 हािहतिर्ार खरखिना - - - 1 - 1 1  

१४ नागररकिा र्किे - - - - - - -  

१५ सािाितनक स्थलमा अभर 
व्र्िहार गरेको 

- -  2 - 2 2  

16 गर्ल सम्बतर्ी कसरु  -  - - -   

१७ बह ुर्ििाह 1 - 1  2 2 3  

१८ ििरिस्िी चतिा उठाउने कार्ा 2 - 2 - - - 2  

१९ कुटर्पट अंग भंग  -  - - -   

20 िालर्ििाह बहरु्ििाह र ि.क.  -  1 - - 1  

२१ कल िाइपास - - - - - - -  

२२ अपरातर्क उपरि (आगो 
लगाएको) 

 - - 1 - 1 1  

२३ ठगी र्किे - - - - - - -  

िम्मााः- १0  १0 १० 2 १० २0  
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19. कोतभड-19 रोकथाम िथा तनर्तरण सम्ितर्ी कार्ााः 

र्िि महामारीको रुपमा फैतलइरहेको कोतभड-१९ को संिमण हालका दिनहरुमा नेपालमा िैतनक 
बढ्िो छ । र्स रोगको संिमणबाट खोटाङ जिल्लालाई मकु्त गराउनको लागी र्ितभन्न सरुक्षा उपार्हरु 
अिलम्बन गररंिै आइएको छ ।  

कोतभड-19 को रोकथाम िथा तनर्तरण गना जिल्ला समतिर् सतमतिको प्रमखुको संर्ोिकत्िमा सबै 
पातलका प्रमखु, प्रमखु जिल्ला अतर्कारी लगार्ि सरुक्षा तनकार्, रािनीतिक िलहरु, र्ितभन्न सरकारी 
िथा गैर सरकारी तनकार्हरु सिस्र् रहने गरी कोतभड-19 रोकथाम िथा तनर्तरण जिल्ला समतिर् 
सतमति गठन गररएको छ । त्र्सै गरी प्रमखु जिल्ला अतर्कारीको संर्ोिकत्िमा जिल्ला कोतभड संकट 
व्र्िस्थापन केतर र कमाण्ड पोष्ट समेि गठन गररएको अिस्था छ ।  

जिल्ला सरुक्षा सतमति िथा उक्त िमोजिमको सतमतिहरुको र्ितभन्न समर्को तनणार्बाट र्स जिल्लामा 
िेहार्को कार्ाहरु भएको अिस्था छ ।  

ि.स. र्ििरण संख्र्ा कैर्फर्ि 
१ कोतभड-19 रोकथाम िथा तनर्तरण जिल्ला समतिर् 

सतमति बैठक संख्र्ा 
तनर्तमि  

2 जिल्ला कोतभड संकट व्र्िस्थापन केतर बैठक तनर्तमि  

3 कमाण्ड पोष्ट बैठक तनर्तमि  

4 हेल्थ डेस्क स्थापना संख्र्ा   

5 सामातर् स्िास््र् परीक्षण संख्र्ा   

6 िनचेिनामूलक कार्ािम सञ्चालन तनर्तमि  

7 क्िारेजतटन स्थापना (स्थान) 0 हाल आिश्र्क निेजखएको 
8 क्िारेजतटन िेड संख्र्ा 0 हाल आिश्र्क निेजखएको 
9 आइसोलेशन िेड संख्र्ा 16 जिल्ला अस्पिाल र दिके्तल 

क्र्ाम्पस 

10 कोतभड फे्रण्ली एम्िलेुतस िर्ारी 5  

11 स्िास््र् सामग्री संकलन  र्ितभन्न तनकार् िथा 
व्र्जक्तहरुबाट 

12 तनर्तमि क्िारेजतटनको अनगुमन िथा तनरीक्षण तनर्तमि आिश्र्किा अनसुार 

13 पातलकाहरुसग ँसमतिर् िथा सहकार्ा तनर्तमि  

14 ितिाितिीलाई कार्ाातिर् पूणा  
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15 सिारी सार्न सञ्चालन िथा व्र्िस्थापन तनर्तमि  

१६ PCR परीक्षणको लातग स्िाि संकलन 2292  

१७ PCR परीक्षण 2292  

१८ PCR पोजिर्टभलाई उपचारको व्र्िस्था   

१९ PCR पोजिर्टभको संख्र्ा 70  
२० PCR पोजिर्टभ भई तनको भएको 70  
२१ PCR पोजिर्टभ भई उपचारथा   
२२ होजल्डङ सेतटर स्थापना 1  
२३ अतर् कार्ाहरु   

 

20. कार्ाालर् प्रमखु िथा सूचना अतर्कारीको र्ििरण 

ि.स. नाम, थर पि सम्पका  नं. 
1 श्री तमरलाल शमाा प्रमखु जिल्ला अतर्कारी 9852807777 

2 श्री र्िकल शे्रष्ठ सूचना अतर्कारी 9852849966 

 

र्तर्िाि ! 


